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DHI er de første du bør kontakte når du står overfor en vanskelig utfordring i et vannmiljø. Vi er omgitt av 

vann, enten det er elver, reservoarer, hav, kystlinjer eller vann i byer eller fabrikker.  

Vi kan vann, og vi har stor kunnskap om vannmiljøer. Vi har opparbeidet mye kunnskap gjennom 50 år 

med målrettet forskning og erfaring fra over 140 land.  

Vi jobber for å gjøre denne kunnskapen tilgjengelig for kunder og partnere verden over gjennom våre 

lokale team og programvare.  

Så hvis du trenger å redusere vannforbruket, dele vann på en rettferdig måte, få bedre vannkvalitet, lage 

statistikker over vannets virkning eller overvåke vannstrømmer og vannmiljø, kan vi hjelpe deg. Vår 

kunnskap sammen med våre medarbeideres ekspertise og vår teknologi er nøkkelen til riktig løsning. 

VÅRE LØSNINGER  

 Konsulenttjenester  

 De mest avanserte verktøyene for vannmodellering – MIKE by DHI  

 Skreddersydde støttesystemer for beslutningsprosesser –  

MIKE CUSTOMISED by DHI  

 Opplæring og deling av kunnskap – THE ACADEMY by DHI 

VÅRE FAGFELT 

 Urbane vannmiljøer  

 Kimaendringer  

 Kyst og maritime miljøer  

 Energi  

 Oppdrett og jordbruk  

 Overflate- og grunnvann  

 Industri  

 Miljø og økosystemer  

 Produktsikkerhet og miljømessige risikoer 

PROFIL FOR DHI  

THE EXPERT IN 

WATER ENVIRONMENTS 



DHI NORGE DHI-KONTOR VERDEN OVER  

Australia  

østerrike 

Brasil  

Brunei  

Bulgaria  

Canada  

Kina 

Tsjekkia  

Danmark (hovedkontor)  

Frankrike  

Tyskland  

Ungarn  

India 

Indonesia  

Italia  

Malaysia 

New Zealand  

Norge  

Peru 

Polen  

Romania  

Singapore  

Slovakia  

Sør-Afrika  

Spania 

Sverige 

Tyrkia  

De forente arabiske  

emirater  

Storbritannia  

USA  

Vietnam 

Abels gate 5 

7030 Trondheim 

 

+47 73 54 03 64 Telefon 

Kontakt: dhi@dhi.no   

Du finner mer informasjon på: www.dhi.no 
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PROFIL FOR DHI  

VÅRE MEDARBEIDERE STYRKER KUNNSKAPEN VÅR OG BRINGER KUNNSKAPEN VIDERE VERDEN OVER  

Våre høyt kvalifiserte medarbeidere (80 % av dem har en mastergrad eller doktorgrad) tilfører stadig ny kunnskap om vannmiljøer. 

De gjør denne kunnskapen tilgjengelig verden over via vårt globale nettverk av lokalkontorer. De sørger dermed for at løsningene 

våre er relevante for ulike lokalsamfunn. 

 

KUNDESAMARBEID  

Vi jobber tett med kundene våre for å gjennomføre vellykkede prosjekter. Vi er opptatt av kundenes spesifikke behov og 

utfordringer. Vi er pålitelige rådgivere for kundene våre fordi profesjonell integritet er svært viktig for oss. Vi arbeider med ulike 

typer kunder, alt fra beslutningstakere til fagfolk innen vann:  

 Offentlige myndigheter og statlige organisasjoner  

 Industrisektorer som havner, vann og avløp, energi, selskaper innen infrastruktur og transport  

 Rådgivende ingeniører og entreprenører  

KVALITETSSIKRING SIKRER KUNDENES BEHOV  VI ARBEIDER MED GLOBALE LEDERE INNEN 

VANNMILJØER  

Bransjen anerkjenner vår ekspertise, kunnskap og 

troverdighet. Vi er stolte over å kunne forbindes med 

organisasjoner som utgjør en forskjell for vannmiljøet.  

Alt vi gjør og alt vi leverer er utført i 

henhold til vårt kvalitetssikringssystem 

som er sertifisert etter internasjonale 

standarder for kvalitetsstyring – ISO9001. 

På denne måten forsikrer vi oss om at 

kundenes behov er ivaretatt. 


